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থ৵ালােসিময়া ��াগ� �দালা িশকদার, বয়স ১৩
বছর

বাংলােদশ

জীবন ব�চােত জাকাত

থ৵ালােসিময়ায় আ�া� িশ�েদর িচিকৎসােথ� জাকাত িদন

িশ�। শ�� �নেলই �চােখর সামেন ��েস ওেঠ সদাসু�র, 

িন�াপ ও মায়াবী �চহারা। তাই ��া নূ৵নতম িবেবকবান মানুষ 

��ােনা িশ�েক কােছ �পেল ��ােল �টেন িনেয় আদর করেত 

ক��ােবাধ কেরন না। িশ�রা মা-বাবা ও আ�ীয়�জেনর আনে�র 

�খারাক। িক� এই িশ�েদর �য বয়েস ���িমেত মািতেয় রাখার 

কথা �খলার মাঠ, তখন তারা থ৵ালােসিময়ার মেতা �রােরাগ৵ 

��ােগ আ�া� হেয় �েয় আেছ হাসপাতােলর ��েড।

 এমনই এক ফ�টফ�েট �মেয় �দালা। বয়স যখন ছয় মাস, তখনই 

মারা�ক ��াগ থ৵ালােসিময়া ধরা পের। মা-বাবার ঘের �যন 

অ�কার ��েম আেস। ত�েদর বড় �ছেলও �য থ৵ালােসিময়া ��াগ�। 

এ ��ােগ আ�া�েদর সু� থাকার জন৵ সারা জীবন িনয়িমত র� িদেত হয়। �ছেলেমেয়েক িনেয় ত�রা িদেনর পর িদন 

নানা হাসপাতােল িগেয়েছন, এক ব৵াগ র� পাওয়ার জন৵ অেনক খাট�িন খাটেত হেয়েছ। িচিকৎসার খরচও অেনক।

িব�াপন

�দালার বাবা চােয়র �দাকান �থেক যা আয় কেরন, তার �মাটা অংশই চেল যায় �ছেলেমেয়র িচিকৎসায়। তাই বেল িক 

িচিকৎসা থামান যায়? িনেজ একেবলা না �খেলও স�ানেদর িচিকৎসায় ��ােনা ঘাটিত �দেবন না িতিন। িক� 

থ৵ালােসিময়া ��াগ অন৵ �যেকােনা ��ােগর মেতা নয় �য একবার িচিকৎসা করােলই �সের উঠেব। বছেরর পর বছর এ 

��ােগর িচিকৎসা চািলেয় যাওয়া লােগ। িচিকৎসার জন৵ এত টাকা ��াথা �থেক পােবন—এই �ি��ায় যখন �দালার 

মা-বাবা িদন পার করেছন, তখনই তারা বাংলােদশ থ৵ালােসিময়া ফাউে�শেনর �খ�জ পান। একট� আশার আেলা 

খুঁেজ পান ত�রা। ফাউে�শেনর জাকাত ফা� �থেক তােদর িবনা মূেল৵ িচিকৎসা �দওয়া হেব, তা ত�রা ক�নাও 

কেরনিন।

নািদয়ার আড়াই মাস বয়স �থেকই র�শূন৵তার ল�ণ �দখা �দয়। তখন �থেকই তােক �িত মােস এক ব৵াগ র� 

�দওয়া লােগ। �ছাট হােত সুঁই িদেল নািদরার �চেয় ক� ��িশ হয় তার মা ��হানা ��গেমর। তেব নয় বছের এখন �সটা 

মন-সওয়া হেয় �গেছ। 

িব�াপন বাত৴া

ছিব: বাংলােদশ থ৵ালােসিময়া ফাউে�শন

https://www.prothomalo.com/bangladesh
https://www.prothomalo.com/
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পড়ােলখায় মন ��ই, ���িম কের সবাইেক মািতেয় রাখাই নািদরার কাজ। মা�াসায় �স ভােলা ছা�ী, বড় হেয় ডা�ার 

হওয়ার �� �দেখ।

নািদয়ার যখন থ৵ালােসিময়া ধরা পড়ল, তখন অসহায় মা ��হানা রা�ার মানুষেক ধের ধের ত�র �মেয়র জন৵ র� 

িদেত বলেতন। অস�ল পিরবার িচিকৎসার জন৵ সব মােস খরচ ��াগাড় করেত পারেতন না। ��জা �চােখ নািদরার 

মা বেলন, ‘হাসপাতােল িচিকৎসার খরচ �দওয়া লােগ না, এেত সামেথ�৵র মেধ৵ ওর পছে�র খাবার, �খলনা ও 

�পাশাক িকেন িদেত পারিছ। �দায়া কির ফাউে�শন আরও ভােলা িকছ� কর�ক।’

�দালা-নািদয়ার মেতা এমন উ�ল িশ�েদর পােশ আেছ বাংলােদশ থ৵ালােসিময়া ফাউে�শন। দির� ও সহায়-

স�লহীন ��াগ�, যােদর পে� িচিকৎসার খরচ বহন করা �ঃসাধ৵ ব৵াপার, তােদর পােশ দ�ড়ােত জাকাত তহিবল ��ির 

কের এ ফাউে�শন। ২০২০ সােল �িত�ান� �ায় ২ ��া� ৬০ লাখ টাকা জাকাত সং�হ কের ৩৯৫ জন ��াগ�েক 

সারা বছর িচিকৎসা িদেয়েছ। এ ছাড়া ১১৮ জন ��াগ�েক �নসরিশপ ��া�ােমর মাধ৵েম িবনা মূেল৵ এবং ১ হাজার 

৪৬৩ জন ��াগ�েক ভত�৴িক �দােনর মাধ৵েম িচিকৎসা �দান করা হেয়েছ। এ বছর ফাউে�শেনর ল�৵ ৫০০ জন নত�ন 

��াগ�েক িবনা মূেল৵ িচিকৎসা �দওয়া। বাংলােদশ থ৵ালােসিময়া ফাউে�শেনর এই উেদ৵াগেক সহায়তা করেছ �থম 

আেলা।

��াগ�র সংখ৵া বাড়ার সে� সে� খরচটাও ��েড় যায়। তাই ��া আমরা সমােজর �দয়বান ব৵ি�েদর অনুেরাধ জানাই 

বাংলােদশ থ৵ালােসিময়া ফাউে�শেনর জাকাত ফাে� সহেযািগতা কের থ৵ালােসিময়ায় আ�া� িশ�েদর পােশ 

থাকেত। আপনার জাকােতর টাকা ব�চােত পাের এক� ��ামল িশ�র জীবন।

থ৵ালােসিময়া ফাউে�শন হাসপাতােল ৩ হাজার ৮১১ জন িনবি�ত ��াগ� আেছ, যার অ�ধকাংশই দির�। আপনার 

জাকােতর অথ� ফাউে�শেনর জাকাত ফাে� দান কর�ন। 

১) ব৵াংক অ৵াকাউে�র নাম: বাংলােদশ থ৵ালােসিময়া ফাউে�শন (জাকাত ফা�) 

অ৵াকাউ� নং: ২০৫০১৪৫০১০০৫১৯৩১৫, ইসলামী ব৵াংক বাংলােদশ িলিমেটড, �মৗচাক শাখা, ঢাকা

অ৵াকাউ� নং: ০১১৩০৯৯৪৮০২, �৵া�াড৴ চাট৴াড৴ ব৵াংক, �লশান শাখা, ঢাকা 

অ৵াকাউ� নং: ১০৮১১০০০৩৭৭০৩, ডাচ� -বাংলা ব৵াংক িলিমেটড, শাি�নগর শাখা, ঢাকা

অন৵ান৵ ব৵াংেক অ৵াকাউে�র তািলকা: www.thals.org/banks 

২) �মাবাইল ব৵াংিকং (মােচ৴� অ৵াকাউ�): 

িবকাশ/নগদ: ০১৭২৯২৮৪২৫৭ 

রেকট: ০১৭২৯২৮৪২৫৭১

(�মনু �থেক ‘�পেম�’ অপশন ব৵বহার কর�ন। কাউ�ার ন�ের ‘0’ িদন) 

অনলাইেন িভসা, মা�ারকাড৴ ও আেমিরকান এ�ে�স কােড৴র মাধ৵েম দান করেত এবং জাকাত ফা� স�েক৴ আরও 

জানেত িভিজট কর�ন www.thals.org/zakat�for�life-এ।

https://www.thals.org/zakat-for-life
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স�াদক ও �কাশক: মিতউর রহমান
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